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NOVO KIT DE GRAFISMO 2023

O novo kit de grafismo é fabricado com a

tecnologia InMold, com a injeção direta

no molde das peças de plástico.

São duradouras e mais resistentes

às abrasões.
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ASSENTO CINZENTO COM
PADRAO DE LOSANGO 
SELLE DALLA VALLE

A capa do assento SELLE DALLA VALLE cinzento
proporciona um toque «Factory» à moto, com uma
maior resistência e propriedades antideslizantes, o que
também promove o rendimento.
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Almofada para guiador NEKEN de série.

ALMOFADA PARA GUIADOR 
NEKEN
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TANQUE DE EXPANSAO 

O tanque de expansão vem montado de série nos 
nossos modelos. 
A moto está preparada para começar a rolar, sem ser 
necessário acrescentar mais nada.
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VENTILADOR DE SERIE

O ventilador vem montado de série nos nossos 
modelos. 
A moto está preparada para começar a rolar, 
sem ser necessário acrescentar mais nada.
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SILENCIADOR AKRAPOVIC
(450/500)

Com uma poupança de peso significativa e

mais rendimento.
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TUBO DE ESCAPE 4T
AKRAPOVIC (250/300)

Com uma poupança de peso significativa e

mais rendimento.
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Discos de travão frontais GALFER. Sistema BREMBO-
GALFER de elevado rendimento. A sensação e a
potência de travagem estão garantidas.

DISCO DE TRAVAO GALFER
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Protetor de motor de elevada qualidade em PHD 
de 6 mm. 
Uma proteção para o motor e as partes 
inferiores do chassis para que a moto possa 
ser pilotada ao sair do concessionário.

PROTETOR DE MOTOR AXP
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SUSPENSOES KYB

As regulações do amortecedor e do garfo KYB
proporcionam a solução perfeita para o rendimento e
o conforto. As suspensões KYB estão reconhecidas
como as melhores do mercado atual.
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2T STROKE 125 2T STROKE 250-300 4T STROKE 250-300 4T STROKE 450-500
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Sabot moteur de qualité supérieure en PHD 6mm.

Une protection pour les moteur et les parties

inférieures du cadre qui rend la moto réellement

prête à rouler dès la sortie de chez le distributeur.

AQUE PILOTO SE DESTINA ?
Procura uma moto leve, fácil, divertida e com um caráter forte? 
Tanto se te sentir à vontade nos trilhos estreitos, como nos terrenos 
mais exigentes, a SHERCO 125 SE é a companheira ideal para o 
desempenho e a evolução nas competências, oferecendo 
simultaneamente o divertimento máximo
Destinada a amantes da emoção e a pilotos experientes, a 
125 Sherco é leve, compacta, potente e cativante.

SHERCO 125 SE
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Sabot moteur de qualité supérieure en PHD 6mm.

Une protection pour les moteur et les parties

inférieures du cadre qui rend la moto réellement

prête à rouler dès la sortie de chez le distributeur.

AQUE PILOTO SE DESTINA ?
A um amante dos dois tempos, que quer uma moto capaz de suportar 
incondicionalmente as condições mais severas e que proporciona uma 
potência excecional, com a aceleração que apenas os motores de dois 
tempos possibilitam.
Pilotos que competem em corridas Extreme, pilotos de Enduro 
ocasionais ou que procuram desempenho: estas motos são para vós. 
O motor de 250 cc e 300 cc a dois tempos foi criado com o objetivo 
principal de voltar a introduzir o prazer puro no centro da nossa gama. 
Um motor de manutenção fácil que trabalha em qualquer terreno, 
do mar à montanha, na lama, na areia ou na rocha.

SHERCO 250/300 SE
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Sabot moteur de qualité supérieure en PHD 6mm.

Une protection pour les moteur et les parties

inférieures du cadre qui rend la moto réellement

prête à rouler dès la sortie de chez le distributeur.

AQUE PILOTO SE DESTINA ?
Sabemos que alguns pilotos procuram outras sensações, 
compromissos e versatilidade. Querem uma moto fácil de pilotar em 
qualquer lugar, uma a que qualquer piloto se consiga adaptar e 
superar-se no ambiente escolhido.
As palavras-chave que caracterizam a 250 e 300 SEF são o motor 
potente, a leveza, a manobrabilidade e o desempenho.
Quer seja porque procura melhorar o seu tempo numa prova de 
enduro, pilotar por prazer em qualquer terreno ou mesmo 
simplesmente conduzir muitos quilómetros, as 250 e 300 SEF serão 
sempre a sua melhor opção.

SHERCO 250/300 SEF
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Sabot moteur de qualité supérieure en PHD 6mm.

Une protection pour les moteur et les parties

inférieures du cadre qui rend la moto réellement

prête à rouler dès la sortie de chez le distributeur.

AQUE PILOTO SE DESTINA ?
Experiencie a liberdade da estrada sem fim. Quer seja um piloto que
procura espaços abertos, a alegria de uma pista ventosa ou derrapar
na areia, não há nada melhor que uma moto que oferece potência,
velocidade e estabilidade em grande quantidade.

SHERCO 450/500 SEF
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services, to change specifications and dimensions without prior notice.
Pictures are not copy-written. There m ay be typographical errors in this 
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